
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON NA NAGTATALAGA
Ang mga highlight na ito ay hindi kasama ang lahat ng impormasyong kailangan upang magamit 

ang DEXILANT nang ligtas at epektibo. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa 

DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ----------------------
• Gastric Malignancy: Ang sintomas na tugon sa DEXILANT ay hindi 

humahadlang sa pagkakaroon ng gastric malignancy. (5.1)
• Clostridium difficilekaugnay na pagtatae : Ang PPI therapy ay maaaring 

nauugnay sa mas mataas na panganib ngClostridium difficilekaugnay na 
pagtatae. (5.2)

• Bali ng buto: Ang pangmatagalan at maramihang pang-araw-araw na dosis na PPI therapy 
ay maaaring nauugnay sa isang mas mataas na panganib para sa osteoporosis-related 
fractures ng balakang, pulso o gulugod. (5.3)

• Hypomagnesemia : Ang hypomagnesemia ay bihirang naiulat na 
may matagal na paggamot sa mga PPI. (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazole) delayed-release capsules para sa bibig na 
paggamit.
Paunang Pag-apruba sa US: 1995 (lansoprazole)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KAMAKAILANG MAHALAGANG PAGBABAGO--------------------- 
------ Mga Babala at Pag-iingat

Clostridium difficilekaugnay na pagtatae (5.2) 
Kasabay na paggamit ng DEXILANT sa

Methotrexate (5.5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- ----------- 
Karamihan sa mga karaniwang naiulat na masamang reaksyon (≥2%): pagtatae, 
pananakit ng tiyan, pagduduwal, impeksyon sa upper respiratory tract, pagsusuka, at 
utot. (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT---------------- -------- Ang 
DEXILANT ay isang proton pump inhibitor (PPI) na ipinahiwatig para sa:
• Pagpapagaling ng lahat ng grado ng erosive esophagitis (EE). (1.1)
• Pagpapanatili ng pagpapagaling ng EE at pagpapagaan ng heartburn. (1.2)

• Paggamot sa heartburn na nauugnay sa sintomas na non-erosive 
gastroesophageal reflux disease (GERD). (1.3)

Upang mag-ulat ng MGA HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-
ugnayan sa Takeda Pharmaceuticals America, Inc. sa 1-877-TAKEDA-7 
(1-877-825 3327) o FDA sa 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON -----------------------
• Pagpapagaling ng EE : 60 mg isang beses araw-araw hanggang sa 8 linggo. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA----------------- -------------
• Atazanavir : Huwag mag-co-administer sa DEXILANT dahil ang mga 

sistematikong konsentrasyon ng atazanavir ay maaaring makabuluhang 
bawasan. (7.1)

• Mga gamot na may pH-dependent na pagsipsip (hal., Ampicillin esters, Digoxin, 
iron salts, ketoconazole) : Maaaring makagambala ang DEXILANT sa pagsipsip 
ng mga gamot kung saan ang gastric pH ay mahalaga para sa bioavailability. 
(7.1)

• Warfarin : Ang mga pasyenteng kumukuha ng kasabay na warfarin ay maaaring 
mangailangan ng pagsubaybay para sa mga pagtaas sa international normalized ratio (INR) 
at prothrombin time. (7.2)

• Tacrolimus : Ang sabay-sabay na paggamit ng tacrolimus ay maaaring tumaas ang buong 
konsentrasyon ng tacrolimus sa dugo. (7.3)

• Methotrexate : Maaaring pataasin ng DEXILANT ang mga antas ng serum 
ng methotrexate (7.5)

• Pagpapanatili ng gumaling na EE : 30 mg isang beses araw-araw hanggang sa 6 na buwan. (2.1)

• Sintomas na hindi erosive na GERD : 30 mg isang beses araw-araw sa loob ng 4 na linggo. (2.1)

• Paghina ng hepatic : Isaalang-alang ang 30 mg maximum na pang-araw-araw na dosis 
para sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class B). 
Walang mga pag-aaral na isinagawa sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa 
atay (Child-Pugh Class C). (2.2, 8.7)

• Maaaring inumin ang DEXILANT nang walang pagsasaalang-alang sa pagkain. (2.3)

• Ang DEXILANT ay dapat lunukin ng buo. Bilang kahalili, ang mga kapsula 
ay maaaring buksan, iwiwisik sa isang kutsara ng mansanas, at lunukin 
kaagad. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE --------------------
• Mga Delayed-Release Capsules: 30 mg at 60 mg. (3) Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at 

gabay sa gamot na inaprubahan ng FDA. Binago: Setyembre 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ------------
• Mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa anumang bahagi ng

pagbabalangkas. (4)
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBONG ION

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

1.1 Pagpapagaling ng Erosive Esophagitis
Ang DEXILANT ay ipinahiwatig para sa pagpapagaling ng lahat ng grado ng erosive esophagitis (EE) hanggang 8 linggo.

1.2 Pagpapanatili ng Healed Erosive Esophagitis
Ang DEXILANT ay ipinahiwatig upang mapanatili ang paggaling ng EE at mapawi ang heartburn hanggang 6 na buwan.

1.3 Symptomatic Non-Erosive Gastroesophageal Reflux Disease
Ang DEXILANT ay ipinahiwatig para sa paggamot ng heartburn na nauugnay sa sintomas na non-erosive gastroesophageal reflux disease (GERD) sa loob ng 4 na linggo.

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Inirerekomendang Dosis
Ang DEXILANT ay makukuha bilang mga kapsula sa 30 mg at 60 mg na lakas para sa paggamit ng nasa hustong gulang. Ang mga direksyon para sa paggamit sa bawat indikasyon ay ibinubuod sa Talahanayan 1.

Talahanayan 1: Mga Rekomendasyon sa Dosing ng DEXILANT

Indikasyon Inirerekomendang Dosis Dalas
Pagpapagaling ng EE 60 mg Isang beses araw-araw hanggang 8 linggo

Pagpapanatili ng Healed EE
at pag-alis ng heartburn

30 mg Isang beses araw-araw*

Symptomatic Non-Erosive
GERD

30 mg Isang beses araw-araw sa loob ng 4 na linggo

* Ang mga kinokontrol na pag-aaral ay hindi lumampas sa 6 na buwan.

2.2 Hepatic Impairment
Walang kinakailangang pagsasaayos para sa DEXILANT para sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class A). Isaalang-alang ang maximum na pang-araw-araw na dosis na 30 
mg para sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class B). Walang mga pag-aaral na isinagawa sa mga pasyente na may malubhang pinsala sa atay (Child-Pugh Class C)[
tingnan ang Use in Specific Populations (8.7) at Clinical Pharmacology (12.3)].

2.3 Mahalagang Impormasyon sa Pangangasiwa Maaaring 
inumin ang DEXILANT nang walang pagsasaalang-alang sa 
pagkain. Ang DEXILANT ay dapat lunukin ng buo.

• Bilang kahalili, ang mga kapsula ng DEXILANT ay maaaring ibigay bilang mga sumusunod:
− Buksan ang kapsula;

− Budburan ang mga buo na butil sa isang kutsara ng sarsa ng mansanas;
‒ Lunukin kaagad. Ang mga butil ay hindi dapat ngumunguya.

3
• Ang 30 mg na delayed-release na mga kapsula ay malabo, asul at kulay abo na may TAP at "30" na naka-print sa kapsula.
• Ang 60 mg na delayed-release na mga kapsula ay malabo, asul na may TAP at "60" na naka-print sa kapsula.

MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

4
Ang DEXILANT ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity sa anumang bahagi ng formulation[tingnan ang Paglalarawan (11)]. Ang pagiging hypersensitive at 
anaphylaxis ay naiulat sa paggamit ng DEXILANT[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

MGA KONTRAINDIKASYON

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Sakit sa tiyan
Ang sintomas na tugon sa DEXILANT ay hindi humahadlang sa pagkakaroon ng gastric malignancy.

5.2Clostridium DifficileKaugnay na Pagtatae
Iminumungkahi ng mga nai-publish na obserbasyonal na pag-aaral na ang PPI therapy tulad ng DEXILANT ay maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib ngClostridium difficile
kaugnay na pagtatae, lalo na sa mga pasyenteng naospital. Ang diagnosis na ito ay dapat isaalang-alang para sa pagtatae na hindi bumuti[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)].

Dapat gamitin ng mga pasyente ang pinakamababang dosis at pinakamaikling tagal ng PPI therapy na naaangkop sa kondisyong ginagamot.

5.3 Pagkabali ng Buto
Iminumungkahi ng ilang nai-publish na obserbasyonal na pag-aaral na ang PPI therapy ay maaaring nauugnay sa isang mas mataas na panganib para sa osteoporosis-related fractures ng balakang, pulso o 
gulugod. Ang panganib ng bali ay nadagdagan sa mga pasyenteng tumanggap ng mataas na dosis, na tinukoy bilang maramihang pang-araw-araw na dosis, at pangmatagalang PPI therapy (isang taon o 
mas matagal pa). Dapat gamitin ng mga pasyente ang pinakamababang dosis at pinakamaikling tagal ng PPI therapy na naaangkop sa mga kondisyong ginagamot. Ang mga pasyenteng nasa panganib para 
sa mga bali na nauugnay sa osteoporosis ay dapat pangasiwaan ayon sa itinatag na mga alituntunin sa paggamot[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2) at Mga Salungat na Reaksyon (6)].

5.4 Hypomagnesemia
Ang hypomagnesemia, symptomatic at asymptomatic, ay bihirang naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa mga PPI nang hindi bababa sa tatlong buwan, sa karamihan ng mga kaso pagkatapos ng isang 
taon ng therapy. Kabilang sa mga malubhang salungat na kaganapan ang tetany, arrhythmias, at mga seizure. Sa karamihan ng mga pasyente, ang paggamot ng hypomagnesemia ay nangangailangan ng 
pagpapalit ng magnesium at paghinto ng PPI.

Para sa mga pasyenteng inaasahang nasa matagal na paggamot o umiinom ng mga PPI na may mga gamot tulad ng digoxin o mga gamot na maaaring magdulot ng hypomagnesemia (hal., diuretics), maaaring isaalang-

alang ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang pagsubaybay sa mga antas ng magnesium bago simulan ang paggamot sa PPI at pana-panahon.[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)].

Reference ID: 3193076
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5.5 Kasabay na paggamit ng DEXILANT sa Methotrexate
Iminumungkahi ng literatura na ang sabay-sabay na paggamit ng mga PPI na may methotrexate (pangunahin sa mataas na dosis; tingnan ang impormasyon sa pagrereseta ng methotrexate) ay maaaring magtaas at 

magpahaba ng mga antas ng serum ng methotrexate at/o metabolite nito, na posibleng humahantong sa mga nakakalason na methotrexate. Sa mataas na dosis ng methotrexate na pangangasiwa, ang isang pansamantalang 

pag-withdraw ng PPI ay maaaring isaalang-alang sa ilang mga pasyente[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.5)].

6 MGA MASAMANG REAKSIYON

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng reaksyon na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa 

mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa pagsasanay.

Ang kaligtasan ng DEXILANT ay nasuri sa 4548 mga pasyente sa kinokontrol at hindi nakokontrol na mga klinikal na pag-aaral, kabilang ang 863 mga pasyente na ginagamot nang hindi 
bababa sa 6 na buwan at 203 mga pasyente na ginagamot sa loob ng isang taon. Ang mga pasyente ay nasa edad mula 18 hanggang 90 taon (median na edad 48 taon), na may 54% na 
babae, 85% Caucasian, 8% Black, 4% Asian, at 3% iba pang lahi. Anim na randomized controlled clinical trials ang isinagawa para sa paggamot ng EE, pagpapanatili ng healed EE, at 
symptomatic GERD, na kinabibilangan ng 896 na pasyente sa placebo, 455 na pasyente sa DEXILANT 30 mg, 2218 na pasyente sa DEXILANT 60 mg, at 1363 na pasyente sa lansoprazole 30 mg 
isang beses araw-araw.

Karamihan sa Karaniwang Iniuulat na Mga Salungat na Reaksyon

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon (≥2%) na naganap sa isang mas mataas na saklaw para sa DEXILANT kaysa sa placebo sa mga kinokontrol na pag-aaral ay ipinakita sa 
Talahanayan 2.

Talahanayan 2: Pangyayari ng Masamang Reaksyon sa Mga Kontroladong Pag-aaral

Placebo DEXILANT
30 mg

(N=455)
%

DEXILANT
60 mg

(N=2218)
%

DEXILANT
Kabuuan

(N=2621)
%

Lansoprazole
30 mg

(N=1363)
%

(N=896)
%Masamang Reaksyon

Pagtatae 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Sakit sa tiyan 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Pagduduwal 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Upper Respiratory Tract

Impeksyon
0.8 2.9 1.7 1.9 0.8

Pagsusuka 0.8 2.2 1.4 1.6 1.1
Utot 0.6 2.6 1.4 1.6 1.2

Mga Masamang Reaksyon na Nagreresulta sa Paghinto
Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral, ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na humahantong sa pagtigil sa DEXILANT therapy ay pagtatae (0.7%).

Iba pang mga Salungat na Reaksyon

Ang iba pang mga salungat na reaksyon na naiulat sa mga kinokontrol na pag-aaral sa isang saklaw na mas mababa sa 2% ay nakalista sa ibaba ng sistema ng katawan: Mga 
Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System:anemia, lymphadenopathy
Mga Karamdaman sa Puso:angina, arrhythmia, bradycardia, pananakit ng dibdib, edema, myocardial infarction, palpitation, tachycardia Mga Karamdaman sa 
Tainga at Labyrinth:sakit sa tainga, ingay sa tainga, vertigo Mga Endocrine Disorder:goiter

Mga Karamdaman sa Mata:pangangati sa mata, pamamaga ng mata

Gastrointestinal Disorders:discomfort sa tiyan, pananakit ng tiyan, abnormal na dumi, anal discomfort, Barrett's esophagus, bezoar, abnormal sounds ng bituka, amoy ng 
hininga, colitis microscopic, colonic polyp, constipation, dry mouth, duodenitis, dyspepsia, dysphagia, enteritis, eructation, esophagitis, gastric polyp, constipation gastritis, 
gastroenteritis, gastrointestinal disorder, gastrointestinal hypermotility disorder, GERD, GI ulcers at perforation, hematemesis, hematochezia, hemorrhoids, may kapansanan sa 
pag-alis ng gastric, irritable bowel syndrome, mucus stools, oral mucosal blistering, masakit na pagdumi, proctitis, paresthesia oral, rectal hemorrhage, rectal hemorrhagic 
nangangati
Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa:masamang reaksyon sa gamot, asthenia, pananakit ng dibdib, panginginig, abnormal na pakiramdam, pamamaga, 
pamamaga ng mucosal, nodule, pananakit, pyrexia
Mga Karamdaman sa Hepatobiliary:biliary colic, cholelithiasis, hepatomegaly Mga 
Karamdaman sa Immune System:hypersensitivity
Mga Impeksyon at Infestation:mga impeksyon sa candida, trangkaso, nasopharyngitis, oral herpes, pharyngitis, sinusitis, impeksyon sa viral, impeksyon sa vulvo-vaginal Pinsala, Pagkalason at Mga 
Komplikasyon sa Pamamaraan:pagkahulog, bali, magkasanib na sprains, labis na dosis, pananakit ng pamamaraan, sunog ng araw
Mga Pagsisiyasat sa Laboratory:Tumaas ang ALP, tumaas ang ALT, tumaas ang AST, nabawasan/ tumaas ang bilirubin, tumaas ang creatinine ng dugo, tumaas ang gastrin sa dugo, 
tumaas ang glucose sa dugo, tumaas ang potasa ng dugo, abnormal ang pagsusuri sa function ng atay, nabawasan ang bilang ng platelet, tumaas ang kabuuang protina, tumaas ang 
timbang
Mga Karamdaman sa Metabolismo at Nutrisyon:mga pagbabago sa gana, hypercalcemia, hypokalemia
Musculoskeletal at Connective Tissue Disorder:arthralgia, arthritis, muscle cramps, musculoskeletal pain, myalgia
Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos:nabagong lasa, kombulsyon, pagkahilo, pananakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo, pagkasira ng memorya, paresthesia, psychomotor hyperactivity, panginginig, 
trigeminal neuralgia
Mga Karamdaman sa Saykayatriko:abnormal na panaginip, pagkabalisa, depresyon, hindi pagkakatulog, pagbabago 
ng libido Mga karamdaman sa bato at ihi:dysuria, pagkamadalian sa pag-ihi
Reproductive System at Breast Disorders:dysmenorrhea, dyspareunia, menorrhagia, menstrual disorder
Mga Karamdaman sa Paghinga, Thoracic at Mediastinal:aspirasyon, hika, brongkitis, ubo, dyspnoea, hiccups, hyperventilation, respiratory tract congestion, sore 
throat
Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue:acne, dermatitis, erythema, pruritis, pantal, sugat sa balat, urticaria Mga 
Karamdaman sa Vascular:deep vein thrombosis, hot flush, hypertension

Ang mga karagdagang salungat na reaksyon na iniulat sa isang pangmatagalang walang kontrol na pag-aaral at itinuturing na nauugnay sa DEXILANT ng gumagamot na 
manggagamot ay kasama ang: anaphylaxis, auditory hallucination, B-cell lymphoma, bursitis, central obesity, cholecystitis acute, dehydration, diabetes mellitus, dysphonia, 
epistaxis, folliculitis, gout, herpes zoster, hyperlipidemia, hypothyroidism, nadagdagang neutrophils, pagbaba ng MCHC, neutropenia, rectal tenesmus, restless legs 
syndrome, somnolence, tonsilitis.

Reference ID: 3193076



Pahina 4 ng 15

Ang iba pang mga salungat na reaksyon na hindi sinusunod sa DEXILANT, ngunit nangyayari sa racemate lansoprazole ay matatagpuan sa impormasyon sa pagrereseta ng 
lansoprazole, seksyon ng MGA ADVERSE REACTIONS.

6.2 Karanasan sa Postmarketing
Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng post-approval ng DEXILANT. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi 
tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System:autoimmune hemolytic anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura Mga Karamdaman sa Tainga 
at Labyrinth:pagkabingi Mga Karamdaman sa Mata:malabong paningin

Gastrointestinal Disorders:oral edema, pancreatitis
Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa:edema sa mukha 
Mga Karamdaman sa Hepatobiliary:hepatitis na dulot ng droga
Mga Karamdaman sa Immune System:anaphylactic shock (nangangailangan ng emerhensiyang interbensyon), exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis (may 
nakamamatay)
Mga Impeksyon at Infestation: Clostridium difficilekaugnay na pagtatae Mga 
Karamdaman sa Metabolismo at Nutrisyon:hypomagnesemia, hyponatremia Mga 
Karamdaman sa Musculoskeletal System:bali ng buto
Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos:aksidente sa cerebrovascular, lumilipas na ischemic attack Mga 
karamdaman sa bato at ihi:talamak na pagkabigo sa bato
Mga Karamdaman sa Paghinga, Thoracic at Mediastinal:pharyngeal edema, paninikip ng lalamunan Mga 
Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue:pangkalahatang pantal, leukocytoclastic vasculitis

7 INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Mga gamot na may pH-Dependent Absorption Pharmacokinetics
Ang DEXILANT ay nagdudulot ng pagsugpo sa pagtatago ng gastric acid. Ang DEXILANT ay malamang na makabuluhang bawasan ang mga sistematikong konsentrasyon ng 
HIV protease inhibitor atazanavir, na nakadepende sa pagkakaroon ng gastric acid para sa pagsipsip, at maaaring magresulta sa pagkawala ng therapeutic effect ng atazanavir 
at pagbuo ng HIV resistance. Samakatuwid, ang DEXILANT ay hindi dapat pangasiwaan kasama ng atazanavir.

Maaaring makagambala ang DEXILANT sa pagsipsip ng ibang mga gamot kung saan ang gastric pH ay isang mahalagang determinant ng oral bioavailability (hal., ampicillin esters, 
digoxin, iron salts, ketoconazole).

7.2 Warfarin
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng DEXILANT 90 mg at warfarin 25 mg ay hindi nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng warfarin o INR[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)]. Gayunpaman, 
mayroong mga ulat ng pagtaas ng oras ng INR at prothrombin sa mga pasyente na tumatanggap ng PPI at warfarin nang magkakasabay. Ang mga pagtaas sa INR at prothrombin time ay maaaring 
humantong sa abnormal na pagdurugo at maging sa kamatayan. Ang mga pasyente na ginagamot ng DEXILANT at warfarin nang magkasabay ay maaaring kailanganing subaybayan para sa pagtaas ng INR at 
prothrombin time.

7.3 Tacrolimus
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dexlansoprazole at tacrolimus ay maaaring mapataas ang antas ng buong dugo ng tacrolimus, lalo na sa mga pasyente ng transplant na intermediate 
o mahinang metabolizer ng CYP2C19.

7.4 Clopidogrel
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dexlansoprazole at clopidogrel sa mga malulusog na pasyente ay walang mahalagang klinikal na epekto sa pagkakalantad sa aktibong metabolite ng 
clopidogrel o clopidogrel-induced platelet inhibition.tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng clopidogrel kapag pinangangasiwaan na may 
naaprubahang dosis ng DEXILANT.

7.5 Methotrexate
Ang mga ulat ng kaso, nai-publish na pag-aaral sa pharmacokinetic ng populasyon, at retrospective na pagsusuri ay nagmumungkahi na ang magkakasabay na pangangasiwa ng PPI at methotrexate 
(pangunahin sa mataas na dosis; tingnan ang impormasyon sa pagrereseta ng methotrexate) ay maaaring magtaas at magpahaba ng mga antas ng serum ng methotrexate at/o ang metabolite nito na 
hydroxymethotrexate. Gayunpaman, walang pormal na pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng droga ng mataas na dosis na methotrexate na may mga PPI na isinagawa[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat 
(5.5)].

8

8.1 Pagbubuntis

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

Teratogenic Effects
Kategorya ng Pagbubuntis B. Walang sapat at kontroladong pag-aaral na may dexlansoprazole sa mga buntis na kababaihan. Walang masamang epekto sa pangsanggol sa mga pag-aaral ng 
pagpaparami ng hayop ng dexlansoprazole sa mga kuneho. Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging predictive ng tugon ng tao, ang DEXILANT ay dapat gamitin 
sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na kinakailangan.

Ang isang pag-aaral sa pagpaparami na isinagawa sa mga kuneho sa mga oral na dosis ng dexlansoprazole hanggang sa humigit-kumulang 9 na beses ang maximum na inirerekumendang dosis ng 
dexlansoprazole ng tao (60 mg bawat araw) ay nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus dahil sa dexlansoprazole. Bilang karagdagan, ang mga pag-aaral sa 
pagpaparami na isinagawa sa mga buntis na daga na may oral lansoprazole sa mga dosis na hanggang 40 beses ang inirerekumendang dosis ng lansoprazole ng tao at sa mga buntis na kuneho sa oral na 
lansoprazole na dosis hanggang 16 na beses ang inirekumendang dosis ng lansoprazole ng tao ay nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus dahil sa lansoprazole[
tingnan ang Nonclinical Toxicology (13.2)].

8.3 Mga Inang nagpapasuso
Hindi alam kung ang dexlansoprazole ay excreted sa gatas ng tao. Gayunpaman, ang lansoprazole at ang mga metabolite nito ay naroroon sa gatas ng daga kasunod ng 
pangangasiwa ng lansoprazole. Tulad ng maraming mga gamot ay pinalabas sa gatas ng tao, at dahil sa potensyal para sa tumorigenicity na ipinakita para sa lansoprazole sa 
mga pag-aaral ng carcinogenicity ng daga[tingnan ang Nonclinical Toxicology (13.1)], ang isang desisyon ay dapat gawin kung ihihinto ang pag-aalaga o ihinto ang gamot, na 
isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng DEXILANT sa mga pediatric na pasyente (mas mababa sa 18 taong gulang) ay hindi pa naitatag.
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8.5 Paggamit ng Geriatric

Sa mga klinikal na pag-aaral ng DEXILANT, 11% ng mga pasyente ay may edad na 65 taong gulang pataas. Walang pangkalahatang pagkakaiba sa kaligtasan o pagiging epektibo ang naobserbahan sa pagitan 
ng mga pasyenteng ito at ng mas batang mga pasyente, at ang iba pang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga makabuluhang pagkakaiba sa mga tugon sa pagitan ng mga pasyenteng 
may edad at mas bata, ngunit ang mas mataas na sensitivity ng ilang mas matatandang indibidwal ay hindi maitatapon.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

8.6 Pinsala sa Bato
Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng DEXILANT sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. Ang mga pharmacokinetics ng dexlansoprazole sa mga pasyente na may 
kapansanan sa bato ay hindi inaasahang mababago dahil ang dexlansoprazole ay malawakang na-metabolize sa atay sa mga hindi aktibong metabolite, at walang parent na gamot ang 
nakuhang muli sa ihi pagkatapos ng oral na dosis ng dexlansoprazole.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

8.7 Hepatic Impairment
Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa DEXILANT para sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class A). Ang DEXILANT 30 mg ay 
dapat isaalang-alang para sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class B). Walang mga pag-aaral na isinagawa sa mga pasyente na may 
malubhang pinsala sa atay (Child-Pugh Class C)[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

10 OVERDOSAGE
Walang mga ulat ng makabuluhang labis na dosis ng DEXILANT. Ang maramihang mga dosis ng DEXILANT 120 mg at isang solong dosis ng DEXILANT 300 mg ay hindi nagresulta sa kamatayan o iba pang 
malubhang salungat na mga kaganapan. Gayunpaman, ang mga malubhang salungat na kaganapan ng hypertension ay naiulat na kasama ng dalawang beses araw-araw na dosis ng DEXILANT 60 mg. Ang 
mga hindi seryosong salungat na reaksyon na naobserbahan sa dalawang beses araw-araw na dosis ng DEXILANT 60 mg ay kinabibilangan ng mga hot flashes, contusion, pananakit ng oropharyngeal, at 
pagbaba ng timbang. Ang Dexlansoprazole ay hindi inaasahang aalisin sa sirkulasyon sa pamamagitan ng hemodialysis. Kung ang isang labis na dosis ay nangyari, ang paggamot ay dapat na nagpapakilala at 
sumusuporta.

11 PAGLALARAWAN
Ang aktibong sangkap sa DEXILANT (dexlansoprazole) delayed-release capsules, isang proton pump inhibitor, ay (+)-2-[(R)-{[3-methyl-4-(2,2,2 trifluoroethoxy)pyridin-2-yl] 
methyl} sulfinyl]-1H-benzimidazole, isang compound na pumipigil sa pagtatago ng gastric acid. Ang Dexlansoprazole ay angR-enantiomer ng lansoprazole (isang racemic 
mixture ngR- atS-enantiomer). Ang empirical formula nito ay: C16H14F3N3O2S, na may molecular weight na 369.36. Ang formula ng istruktura ay:

O
S

N
H
N

O CF3

N CH3

Ang Dexlansoprazole ay isang puti hanggang halos puting mala-kristal na pulbos na natutunaw na may pagkabulok sa 140°C. Ang Dexlansoprazole ay malayang natutunaw sa 
dimethylformamide, methanol, dichloromethane, ethanol, at ethyl acetate; at natutunaw sa acetonitrile; bahagyang natutunaw sa eter; at napakakaunting natutunaw sa tubig; at halos hindi 
matutunaw sa hexane.

Ang Dexlansoprazole ay matatag kapag nalantad sa liwanag. Ang Dexlansoprazole ay mas matatag sa neutral at alkaline na mga kondisyon kaysa sa acidic na kondisyon.

Ang DEXILANT ay ibinibigay bilang isang dual delayed-release formulation sa mga kapsula para sa oral administration. Ang mga kapsula ay naglalaman ng dexlansoprazole sa pinaghalong 
dalawang uri ng enteric-coated granules na may iba't ibang pH-dependent dissolution profiles[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Ang DEXILANT ay magagamit sa dalawang lakas ng dosis: 30 mg at 60 mg, bawat kapsula. Ang bawat kapsula ay naglalaman ng enteric-coated granules na binubuo ng dexlansoprazole 
(aktibong sangkap) at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: sugar spheres, magnesium carbonate, sucrose, low-substituted hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, 
hydroxypropyl cellulose, hypromellose 2910, talc, methacrylic acid copolymers, polyethylenemers. glycol 8000, triethyl citrate, polysorbate 80, at colloidal silicon dioxide. Ang mga bahagi ng 
capsule shell ay kinabibilangan ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: hypromellose, carrageenan at potassium chloride. Batay sa kulay ng capsule shell, ang asul ay naglalaman ng 
FD&C Blue No. 2 aluminum lake; ang kulay abo ay naglalaman ng itim na ferric oxide; at parehong naglalaman ng titanium dioxide.

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos
Ang Dexlansoprazole ay isang PPI na pinipigilan ang pagtatago ng gastric acid sa pamamagitan ng tiyak na pagsugpo ng (H+,K+)-ATPase sa gastric parietal cell. Sa pamamagitan ng partikular na 
pagkilos sa proton pump, hinaharangan ng dexlansoprazole ang huling hakbang ng paggawa ng acid.

12.2 Pharmacodynamics

Antisecretory Activity
Ang mga epekto ng DEXILANT 60 mg (n=20) o lansoprazole 30 mg (n=23) isang beses araw-araw sa loob ng limang araw sa 24 na oras na intragastric pH ay nasuri sa mga malulusog na 
paksa sa isang multiple-dose crossover study. Ang mga resulta ay buod sa Talahanayan 3.

Talahanayan 3: Epekto sa 24 na oras na Intragastric pH sa Ika-5 Araw Pagkatapos

Pangangasiwa ng DEXILANT o Lansoprazole
DEXILANT

60 mg
Lansoprazole

30 mg
Mean Intragastric pH

4.55 4.13
% Oras ng Intragastric pH > 4

(oras)
71 60
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(17 oras) (14 na oras)

Mga Epekto ng Serum Gastrin
Ang epekto ng DEXILANT sa mga konsentrasyon ng serum gastrin ay nasuri sa humigit-kumulang 3460 mga pasyente sa mga klinikal na pagsubok hanggang 8 linggo at sa 1023 mga pasyente hanggang 6 
hanggang 12 buwan. Ang ibig sabihin ng fasting gastrin concentrations ay tumaas mula sa baseline sa panahon ng paggamot na may DEXILANT 30 mg at 60 mg na dosis. Sa mga pasyente na ginagamot 
nang higit sa 6 na buwan, ang ibig sabihin ng mga antas ng serum gastrin ay tumaas sa humigit-kumulang sa unang 3 buwan ng paggamot at naging matatag para sa natitirang paggamot. Ang ibig sabihin 
ng mga antas ng serum gastrin ay bumalik sa mga antas bago ang paggamot sa loob ng isang buwan ng paghinto ng paggamot.

Mga Epekto ng Enterochromaffin-Like Cell (ECL).
Walang mga ulat ng ECL cell hyperplasia sa gastric biopsy specimens na nakuha mula sa 653 mga pasyente na ginagamot ng DEXILANT 30 mg, 60 mg o 90 mg hanggang sa 
12 buwan.

Sa habambuhay na pagkakalantad ng mga daga na may dosis araw-araw na may hanggang 150 mg bawat kg bawat araw ng lansoprazole, naobserbahan ang markang hypergastrinemia na sinundan ng 
paglaganap ng ECL cell at pagbuo ng mga carcinoid tumor, lalo na sa mga babaeng daga.[tingnan ang Nonclinical Toxicology (13.1)].

Epekto sa Repolarization ng puso
Ang isang pag-aaral ay isinagawa upang masuri ang potensyal ng DEXILANT na pahabain ang QT/QTcpagitan sa malusog na mga paksang nasa hustong gulang. Ang mga DEXILANT na 
dosis na 90 mg o 300 mg ay hindi naantala ang cardiac repolarization kumpara sa placebo. Ang positibong kontrol (moxifloxacin) ay gumawa ng istatistikal na makabuluhang mas mataas 
na mean maximum at time-average na QT/QTcagwat kumpara sa placebo.

12.3 Pharmacokinetics
Ang dual delayed release formulation ng DEXILANT ay nagreresulta sa isang dexlansoprazole plasma concentration-time profile na may dalawang natatanging peak; ang unang peak ay nangyayari 1 
hanggang 2 oras pagkatapos ng pangangasiwa, na sinusundan ng pangalawang peak sa loob ng 4 hanggang 5 oras (tingnan ang Larawan 1). Ang Dexlansoprazole ay inalis na may kalahating buhay na 
humigit-kumulang 1 hanggang 2 oras sa malusog na mga paksa at sa mga pasyente na may sintomas na GERD. Walang akumulasyon ng dexlansoprazole na nangyayari pagkatapos ng maramihang, isang 
beses araw-araw na dosis ng DEXILANT 30 mg o 60 mg, kahit na ang ibig sabihin ng AUCtat CmaxAng mga halaga ng dexlansoprazole ay bahagyang mas mataas (mas mababa sa 10%) sa araw 5 kaysa sa araw 
1.

Figure 1: Mean Plasma Dexlansoprazole Concentration – Time Profile 
Kasunod ng Oral Administration ng 30 o 60 mg DEXILANT

Isang beses Araw-araw sa loob ng 5 Araw sa Healthy Subjects

1200 DEXILANT 30 mg
DEXILANT 60 mg

1000

800

600

400

200

0
0 4 8 12 16 20 24

Oras (h)

Ang mga pharmacokinetics ng dexlansoprazole ay lubos na nagbabago, na may porsyento na coefficient of variation (CV%) na halaga para sa Cmax, AUC, at CL/F na higit sa 30% (tingnan ang 
Talahanayan 4).

Talahanayan 4: Mean (CV%) Pharmacokinetic Parameter para sa Mga Paksa sa
Araw 5 Pagkatapos ng Pangangasiwa ng DEXILANT

Dosis
(mg)

Cmax AUC24

(ng·h/mL)
CL/F
(L/h)(ng/mL)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11.4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11.6 (46%)
(N=41)

Pagsipsip
Pagkatapos ng oral administration ng DEXILANT 30 mg o 60 mg sa mga malulusog na paksa at sintomas ng GERD na pasyente, ang ibig sabihin ay Cmaxat ang mga halaga ng AUC ng 
dexlansoprazole ay tumaas ng humigit-kumulang na proporsyonal na dosis (tingnan ang Larawan 1).

Pamamahagi
Ang plasma protein binding ng dexlansoprazole ay mula 96.1% hanggang 98.8% sa mga malulusog na paksa at independyente sa konsentrasyon mula 0.01 hanggang 20 mcg bawat mL. Ang 
maliwanag na dami ng pamamahagi (Vz/F) pagkatapos ng maraming dosis sa mga sintomas ng GERD na pasyente ay 40.3 L.

Metabolismo
Ang Dexlansoprazole ay malawakang na-metabolize sa atay sa pamamagitan ng oksihenasyon, pagbabawas, at kasunod na pagbuo ng sulfate, glucuronide at glutathione 
conjugates sa mga hindi aktibong metabolite. Ang mga oxidative metabolite ay nabuo ng cytochrome P450 (CYP) enzyme system kabilang ang hydroxylation pangunahin ng 
CYP2C19, at oksihenasyon sa sulfone ng CYP3A4.

Reference ID: 3193076
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Ang CYP2C19 ay isang polymorphic liver enzyme na nagpapakita ng tatlong phenotypes sa metabolismo ng mga substrate ng CYP2C19; malawak na metabolizer (*1/*1), intermediate 
metabolizer (*1/mutant) at mahinang metabolizer (mutant/mutant). Ang Dexlansoprazole ay ang pangunahing nagpapalipat-lipat na bahagi sa plasma anuman ang katayuan ng CYP2C19 
metabolizer. Sa intermediate at malawak na metabolizer ng CYP2C19, ang mga pangunahing metabolite ng plasma ay 5-hydroxy dexlansoprazole at ang glucuronide conjugate nito, habang 
sa CYP2C19 mahinang metabolizer ang dexlansoprazole sulfone ay ang pangunahing metabolite ng plasma.

Pag-aalis
Kasunod ng pangangasiwa ng DEXILANT, walang hindi nagbabagong dexlansoprazole ang ilalabas sa ihi. Kasunod ng pangangasiwa ng [14C]dexlansoprazole sa 6 na malulusog 
na lalaki, humigit-kumulang 50.7% (standard deviation (SD): 9.0%) ng ibinibigay na radioactivity ay nailabas sa ihi at 47.6% (SD: 7.3%) sa feces. Ang maliwanag na clearance (CL/F) 
sa malusog na mga paksa ay 11.4 hanggang 11.6 L/h, ayon sa pagkakabanggit, pagkatapos ng 5-araw na 30 o 60 mg isang beses araw-araw na pangangasiwa.

Epekto ng CYP2C19 Polymorphism sa Systemic Exposure ng Dexlansoprazole
Ang sistematikong pagkakalantad ng dexlansoprazole ay karaniwang mas mataas sa mga intermediate at mahinang metabolizer. Sa mga lalaking Japanese subject na nakatanggap ng isang dosis ng DEXILANT 
30 mg o 60 mg (N=2 hanggang 6 na subject/grupo), ibig sabihin ay dexlansoprazole Cmaxat ang mga halaga ng AUC ay hanggang 2 beses na mas mataas sa intermediate kumpara sa malawak na metabolizer; 
sa mahihirap na metabolizer, ibig sabihin Cmaxay hanggang 4 na beses na mas mataas at ang ibig sabihin ng AUC ay hanggang 12 beses na mas mataas kumpara sa malawak na metabolizer. Bagama't hindi 
isinagawa ang naturang pag-aaral sa mga Caucasians at African American, inaasahang ang pagkakalantad sa dexlansoprazole sa mga karerang ito ay maaapektuhan din ng mga CYP2C19 phenotypes.

Epekto ng Pagkain sa Pharmacokinetics at Pharmacodynamics
Sa mga pag-aaral na may epekto sa pagkain sa mga malulusog na paksa na tumatanggap ng DEXILANT sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng pagpapakain kumpara sa pag-aayuno, ang pagtaas ng Cmaxmula 
12% hanggang 55%, ang mga pagtaas sa AUC ay mula 9% hanggang 37%, at tmaxiba-iba (mula sa pagbaba ng 0.7 oras hanggang sa pagtaas ng 3 oras). Walang makabuluhang pagkakaiba sa ibig sabihin ng 
intragastric pH ang naobserbahan sa pagitan ng fasted at iba't ibang mga fed na kondisyon. Gayunpaman, ang porsyento ng oras na intragastric pH ay lumampas sa 4 sa loob ng 24 na oras na dosing interval 
ay bahagyang nabawasan kapag ang DEXILANT ay pinangangasiwaan pagkatapos ng pagkain (57%) na may kaugnayan sa pag-aayuno (64%), pangunahin dahil sa isang nabawasan na tugon sa intragastric pH 
noong unang 4 na oras pagkatapos ng dosis. Dahil dito, habang ang DEXILANT ay maaaring inumin nang walang pagsasaalang-alang sa pagkain, ang ilang mga pasyente ay maaaring makinabang mula sa 
pagbibigay ng dosis bago ang isang pagkain kung ang mga sintomas pagkatapos kumain ay hindi lutasin sa ilalim ng mga kondisyon pagkatapos kumain.

Mga Espesyal na Populasyon

Paggamit ng Pediatric

Ang mga pharmacokinetics ng dexlansoprazole sa mga pasyente na wala pang 18 taong gulang ay hindi pa pinag-aralan.

Paggamit ng Geriatric

Ang terminal elimination half-life ng dexlansoprazole ay makabuluhang nadagdagan sa mga geriatric na paksa kumpara sa mas batang mga paksa (2.23 at 1.5 na oras, ayon sa pagkakabanggit); ang 
pagkakaibang ito ay hindi nauugnay sa klinikal. Ang Dexlansoprazole ay nagpakita ng mas mataas na systemic exposure (AUC) sa mga geriatric na paksa (34.5% mas mataas) kaysa sa mas batang mga 
paksa. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyenteng geriatric[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.5)].

Pagkasira ng bato
Ang Dexlansoprazole ay malawakang na-metabolize sa atay sa mga hindi aktibong metabolite, at walang nakukuhang gamot sa ihi kasunod ng oral na dosis ng dexlansoprazole. Samakatuwid, ang mga 
pharmacokinetics ng dexlansoprazole ay hindi inaasahang mababago sa mga pasyente na may kapansanan sa bato, at walang mga pag-aaral na isinagawa sa mga paksa na may kapansanan sa bato.[tingnan 
ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.6)]. Bilang karagdagan, ang mga pharmacokinetics ng lansoprazole ay pinag-aralan sa mga pasyente na may banayad, katamtaman o malubhang 
kapansanan sa bato; ipinakita ng mga resulta na hindi kailangan ng pagsasaayos ng dosis para sa populasyon ng pasyenteng ito.

Hepatic Impairment
Sa isang pag-aaral ng 12 mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic function na nakatanggap ng isang solong oral na dosis ng DEXILANT 60 mg, ang pagkakalantad sa plasma (AUC) ng bound 
at unbound dexlansoprazole sa hepatic impairment group ay humigit-kumulang 2 beses na mas mataas kumpara sa mga paksang may normal na hepatic function. Ang pagkakaiba sa pagkakalantad na ito ay 
hindi dahil sa pagkakaiba sa pagbubuklod ng protina sa pagitan ng dalawang pangkat ng pag-andar ng atay. Walang kinakailangang pagsasaayos para sa DEXILANT para sa mga pasyente na may banayad na 
kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class A). Ang DEXILANT 30 mg ay dapat isaalang-alang para sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class B). Walang mga pag-aaral na 
isinagawa sa mga pasyente na may malubhang pinsala sa atay (Child-Pugh Class C)[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.7)].

Kasarian
Sa isang pag-aaral ng 12 lalaki at 12 babaeng malusog na paksa na nakatanggap ng isang oral na dosis ng DEXILANT 60 mg, ang mga babae ay may mas mataas na systemic exposure (AUC) (42.8% na 
mas mataas) kaysa sa mga lalaki. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente batay sa kasarian.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga-Drug

Warfarin
Sa isang pag-aaral ng 20 malusog na paksa, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng DEXILANT 90 mg isang beses araw-araw sa loob ng 11 araw na may isang solong 25 mg oral na dosis ng warfarin sa ika-6 na 
araw ay hindi nagresulta sa anumang makabuluhang pagkakaiba sa mga pharmacokinetics ng warfarin o INR kumpara sa pangangasiwa ng warfarin na may placebo. Gayunpaman, mayroong mga ulat ng 
pagtaas ng INR at prothrombin time sa mga pasyente na tumatanggap ng PPI at warfarin nang sabay-sabay.[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.2)].

Mga Pakikipag-ugnayan ng Cytochrome P 450

Ang Dexlansoprazole ay na-metabolize, sa bahagi, ng CYP2C19 at CYP3A4[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Ipinakita ng mga pag-aaral sa vitro na ang dexlansoprazole ay hindi malamang na pigilan ang mga isoform ng CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 o 3A4. Dahil dito, walang mga 
klinikal na nauugnay na pakikipag-ugnayan sa mga gamot na na-metabolize ng mga CYP enzyme na ito ang inaasahan. Higit pa rito, ipinakita sa mga pag-aaral ng vivo na ang DEXILANT ay 
walang epekto sa mga pharmacokinetics ng coadministered phenytoin (CYP2C9 substrate) o theophylline (CYP1A2 substrate). Ang mga genotype ng CYP1A2 ng mga paksa sa pag-aaral ng 
pakikipag-ugnayan ng droga-droga sa theophylline ay hindi natukoy. Bagama't ipinahiwatig ng mga pag-aaral sa vitro na ang DEXILANT ay may potensyal na pigilan ang CYP2C19 sa vivo, ang 
isang in vivo na pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga sa pangunahing CYP2C19 ay malawak at intermediate metabolizer ay nagpakita na ang DEXILANT ay hindi nakakaapekto sa mga 
pharmacokinetics ng diazepam (CYP2C19 substrate).

Clopidogrel
Ang Clopidogrel ay na-metabolize sa aktibong metabolite nito sa bahagi ng CYP2C19. Ang isang pag-aaral ng mga malulusog na paksa na may malawak na metabolizer ng CYP2C19, na 
tumatanggap ng isang beses araw-araw na pangangasiwa ng clopidogrel 75 mg nang nag-iisa o kasabay ng DEXILANT 60 mg (n=40), sa loob ng 9 na araw ay isinagawa. Ang average na AUC 
ng aktibong metabolite ng clopidogrel ay nabawasan ng humigit-kumulang 9% (ang ibig sabihin ng AUC ratio ay 91%, na may 90% CI ng 86-97%) kapag ang DEXILANT ay pinagsamang 
pangangasiwa kumpara sa pangangasiwa ng clopidogrel lamang. Sinusukat din ang mga parameter ng pharmacodynamic at ipinakita na ang pagbabago sa pagsugpo sa pagsasama-sama ng 
platelet (sapilitan ng 5 mcM ADP) ay nauugnay sa pagbabago sa pagkakalantad sa aktibong metabolite ng clopidogrel. Ang klinikal na kahalagahan ng paghahanap na ito ay hindi malinaw.
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13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Ang potensyal na carcinogenic ng dexlansoprazole ay nasuri gamit ang pag-aaral ng lansoprazole. Sa dalawang 24 na buwang pag-aaral ng carcinogenicity, ang mga daga ng Sprague-Dawley ay ginagamot 
nang pasalita na may lansoprazole sa mga dosis na 5 hanggang 150 mg bawat kg bawat araw, mga 1 hanggang 40 beses ang pagkakalantad sa ibabaw ng katawan (mg/m2) batayan ng isang 50 kg na tao na 
may katamtamang taas [1.46 m2body surface area (BSA)] na binibigyan ng inirerekomendang pantao na dosis ng lansoprazole na 30 mg bawat araw.

Ang Lansoprazole ay gumawa ng gastric ECL cell hyperplasia na may kaugnayan sa dosis at ECL cell carcinoids sa parehong lalaki at babaeng daga[tingnan ang Clinical Pharmacology 
(12.2)].

Sa mga daga, pinataas din ng lansoprazole ang saklaw ng bituka na metaplasia ng gastric epithelium sa parehong kasarian. Sa mga lalaking daga, ang lansoprazole ay gumawa ng isang pagtaas ng 
nauugnay sa dosis ng mga testicular interstitial cell adenomas. Ang saklaw ng mga adenoma na ito sa mga daga na tumatanggap ng mga dosis na 15 hanggang 150 mg bawat kg bawat araw (4 hanggang 40 
beses sa inirerekomendang dosis ng lansoprazole ng tao batay sa BSA) ay lumampas sa mababang saklaw ng background (saklaw = 1.4 hanggang 10%) para sa strain ng daga. .

Sa isang 24 na buwang pag-aaral ng carcinogenicity, ang mga daga ng CD-1 ay ginagamot nang pasalita na may mga lansoprazole na dosis na 15 hanggang 600 mg 
bawat kg bawat araw, 2 hanggang 80 beses ang inirerekomendang dosis ng lansoprazole ng tao batay sa BSA. Ang Lansoprazole ay nagdulot ng pagtaas ng saklaw 
na nauugnay sa dosis ng gastric ECL cell hyperplasia. Nagdulot din ito ng mas mataas na saklaw ng mga tumor sa atay (hepatocellular adenoma plus carcinoma). 
Ang mga insidente ng tumor sa mga lalaking daga na ginagamot sa 300 at 600 mg lansoprazole kada kg bawat araw (40 hanggang 80 beses ang inirerekomendang 
dosis ng lansoprazole ng tao batay sa BSA) at mga babaeng daga na ginagamot ng 150 hanggang 600 mg lansoprazole kada kg bawat araw (20 hanggang 80 beses 
ang inirerekomendang pantao na lansoprazole na dosis batay sa BSA) ay lumampas sa mga saklaw ng background na insidente sa mga makasaysayang kontrol 
para sa strain ng mga daga.

Ang isang 26 na linggong p53 (+/-) transgenic mouse carcinogenicity na pag-aaral ng lansoprazole ay hindi positibo.

Positibo ang Lansoprazole sa Ames test at angsa vitrohuman lymphocyte chromosomal aberration assay. Ang Lansoprazole ay hindi genotoxic sa ex Vivo
rat hepatocyte unscheduled DNA synthesis (UDS) test, angsa vivomouse micronucleus test o ang rat bone marrow cell chromosomal aberration test.

Ang Dexlansoprazole ay positibo sa Ames test at sasa vitrochromosome aberration test gamit ang Chinese hamster lung cells. Ang Dexlansoprazole ay negatibo 
sasa vivopagsubok ng micronucleus ng mouse.

Ang mga potensyal na epekto ng dexlansoprazole sa fertility at reproductive performance ay tinasa gamit ang lansoprazole studies. Ang Lansoprazole sa mga oral na dosis 
hanggang 150 mg bawat kg bawat araw (40 beses sa inirerekomendang dosis ng lansoprazole ng tao batay sa BSA) ay natagpuang walang epekto sa fertility at reproductive 
performance ng lalaki at babaeng daga.

13.2 Toxicology ng Hayop at/o Pharmacology

Reproductive Toxicology Studies
Ang isang pag-aaral sa pagpaparami na isinagawa sa mga kuneho sa oral dexlansoprazole na mga dosis hanggang 30 mg bawat kg bawat araw (humigit-kumulang 9 na beses ang maximum na 
inirerekomendang dosis ng dexlansoprazole ng tao [60 mg bawat araw] batay sa BSA) ay nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus dahil sa dexlansoprazole. Bilang 
karagdagan, ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga buntis na daga na may oral lansoprazole sa mga dosis na hanggang 150 mg bawat kg bawat araw (40 beses ang inirerekomendang dosis 
ng lansoprazole ng tao batay sa BSA) at sa mga buntis na kuneho sa oral na lansoprazole na dosis hanggang 30 mg bawat kg bawat araw (16 na beses ang inirerekomendang dosis ng lansoprazole ng tao batay 
sa BSA) ay nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus dahil sa lansoprazole.

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

14.1 Pagpapagaling ng Erosive Esophagitis
Dalawang multi-center, double-blind, active-controlled, randomized, 8-linggo na pag-aaral ang isinagawa sa mga pasyenteng may endoscopically confirmed EE. Ang kalubhaan ng sakit ay inuri 
batay sa Los Angeles Classification Grading System (Grades AD). Ang mga pasyente ay randomized sa isa sa mga sumusunod na tatlong grupo ng paggamot: DEXILANT 60 mg araw-araw, 
DEXILANT 90 mg araw-araw o lansoprazole 30 mg araw-araw. Mga pasyente naH. pyloripositibo o kung sino ang nagkaroon ng Barrett's Esophagus at/o tiyak na mga pagbabago sa dysplastic 
sa baseline ay hindi kasama sa mga pag-aaral na ito. Isang kabuuan ng 4092 mga pasyente ang na-enrol at nasa edad mula 18 hanggang 90 taon (median na edad 48 taon) na may 54% na 
lalaki. Ang lahi ay ipinamahagi tulad ng sumusunod: 87% Caucasian, 5% Black at 8% iba pa. Batay sa Los Angeles Classification, 71% ng mga pasyente ay may banayad na EE (Grade A at B) at 
29% ng mga pasyente ay may katamtaman hanggang malubhang EE (Grade C at D) bago ang paggamot.

Ang mga pag-aaral ay idinisenyo upang subukan ang hindi kababaan. Kung ang hindi kababaan ay ipinakita, ang higit na kahusayan ay masusubok. Bagaman ipinakita ang hindi 
kababaan sa parehong pag-aaral, ang paghahanap ng higit na kahusayan sa isang pag-aaral ay hindi ginagaya sa isa pa.

Ang proporsyon ng mga pasyente na may gumaling na EE sa linggo 4 o 8 ay ipinakita sa ibaba sa Talahanayan 5.

Talahanayan 5: EE Healing Ratea: Lahat ng Baitang

(95% CI) para sa Pagkakaiba ng Paggamot
(DEXILANT–Lansoprazole)

sa ika-8 Linggo
Bilang ng

Mga pasyente (N)b

Grupo ng Paggamot
(araw-araw)

Linggo 4
% gumaling

Linggo 8c

% gumalingMag-aral

657 DEXILANT 60 mg 70 871 (-1.5, 6.1)d
648 Lansoprazole 30 mg 65 85
639 DEXILANT 60 mg 66 852 (2.2, 10.5)d
656 Lansoprazole 30 mg 65 79

CI = Agwat ng kumpiyansa
aBatay sa mga pagtatantya ng krudo, ang mga pasyente na walang endoscopically documented na gumaling na EE at napaaga ay hindi na ipinagpatuloy ay

itinuturing na hindi gumaling.
bMga pasyente na may hindi bababa sa isang post baseline endoscopy
cPangunahing efficacy endpoint
dNagpakita ng hindi kababaan sa lansoprazole
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Ang DEXILANT 90 mg ay pinag-aralan at hindi nagbigay ng karagdagang klinikal na benepisyo sa DEXILANT 60 mg.

14.2 Pagpapanatili ng Healed Erosive Esophagitis
Ang isang multi-center, double-blind, placebo-controlled, randomized na pag-aaral ay isinagawa sa mga pasyente na matagumpay na nakatapos ng isang EE na pag-aaral at nagpakita ng 
endoscopically confirmed healed EE. Ang pagpapanatili ng pagpapagaling at paglutas ng sintomas sa loob ng anim na buwang panahon ay nasuri na may DEXILANT 30 mg o 60 mg isang 
beses araw-araw kumpara sa placebo. Isang kabuuan ng 445 na mga pasyente ang nakatala at nasa edad mula 18 hanggang 85 taon (median na edad 49 taon), na may 52% na babae. Ang 
lahi ay ipinamahagi tulad ng sumusunod: 90% Caucasian, 5% Black at 5% iba pa.

Animnapu't anim na porsyento ng mga pasyente na ginagamot ng 30 mg ng DEXILANT ay nanatiling gumaling sa loob ng anim na buwang yugto ng panahon gaya ng kinumpirma ng endoscopy (tingnan ang Talahanayan 6).

Talahanayan 6: Mga Rate ng Pagpapanatiliang Healed EE sa Buwan 6

Bilang ng
Mga pasyente

(N)b

Grupo ng Paggamot
(araw-araw)

Rate ng Pagpapanatili
(%)

125 DEXILANT 30 mg 66.4c

119 Placebo 14.3
aBatay sa mga pagtatantya ng krudo, ang mga pasyenteng wala

Ang endoscopically documented relapse at napaaga na itinigil ay 
itinuturing na relapsed

bMga pasyente na may hindi bababa sa isang post baseline endoscopy
cMahalaga sa istatistika kumpara sa placebo

Ang DEXILANT 60 mg ay pinag-aralan at hindi nagbigay ng karagdagang klinikal na benepisyo sa DEXILANT 30 mg.

Ang epekto ng DEXILANT 30 mg sa pagpapanatili ng lunas sa heartburn ay nasuri din. Sa pagpasok sa pag-aaral sa pagpapanatili, ang karamihan sa baseline na kalubhaan ng heartburn ng mga pasyente ay na-
rate bilang wala. Ang DEXILANT 30 mg ay nagpakita ng istatistikal na makabuluhang mas mataas na porsyento ng 24 na oras na mga panahon na walang heartburn kumpara sa placebo sa loob ng 6 na buwang 
panahon ng paggamot (tingnan ang Talahanayan 7). Ang karamihan ng mga pasyente na ginagamot ng placebo ay hindi na ipinagpatuloy dahil sa pagbabalik ng EE sa pagitan ng dalawang buwan at anim na 
buwan.

Talahanayan 7: Median na Porsiyento ng 24-Oras na Mga Panahong Walang Heartburn
ng Pagpapanatili ng Healed EE Study

Pangkalahatang Paggamota Buwan 1 Buwan 6
Walang Heartburn
24 na oras na Panahon

(%)

Walang Heartburn
24 na oras na Panahon

(%)

Walang Heartburn
24 na oras na Panahon

(%)
Grupo ng Paggamot

(araw-araw) N N N
DEXILANT 30 mg 132 96.1b 126 96.7 80 98.3

Placebo 141 28.6 117 28.6 23 73.3
aPangalawang efficacy endpoint
bMahalaga sa istatistika kumpara sa placebo

14.3 Symptomatic Non-Erosive GERD
Ang isang multi-center, double-blind, placebo-controlled, randomized, 4 na linggong pag-aaral ay isinagawa sa mga pasyenteng may diagnosis ng symptomatic non-erosive GERD na ginawa 
pangunahin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga sintomas. Ang mga pasyenteng ito na natukoy ang heartburn bilang kanilang pangunahing sintomas, ay nagkaroon ng kasaysayan ng 
heartburn sa loob ng 6 na buwan o higit pa, nagkaroon ng heartburn sa hindi bababa sa 4 sa 7 araw kaagad bago ang randomization at walang esophageal erosions gaya ng kinumpirma ng 
endoscopy. Gayunpaman, ang mga pasyente na may mga sintomas na hindi nauugnay sa acid ay maaaring hindi ibinukod gamit ang mga pamantayang ito sa pagsasama. Ang mga 
pasyente ay randomized sa isa sa mga sumusunod na grupo ng paggamot: DEXILANT 30 mg araw-araw, 60 mg araw-araw, o placebo. Isang kabuuan ng 947 mga pasyente ang na-enrol at 
nasa edad mula 18 hanggang 86 taon (median na edad 48 taon) na may 71% na babae. Ang lahi ay ipinamahagi bilang mga sumusunod: 82% Caucasian,

Ang DEXILANT 30 mg ay nagbigay ng istatistikal na makabuluhang mas malaking porsyento ng mga araw na walang heartburn na 24-oras na mga panahon sa placebo bilang tinasa ng pang-araw-araw na talaarawan sa loob ng 4 

na linggo (tingnan ang Talahanayan 8). Ang DEXILANT 60 mg ay pinag-aralan at walang karagdagang klinikal na benepisyo kaysa sa DEXILANT 30 mg.

Talahanayan 8: Mga Median na Porsiyento ng 24-Oras na Mga Panahong Walang Heartburn Sa 4 na Linggo na Panahon ng Paggamot ng
ang Symptomatic Non-Erosive GERD Study

Walang Heartburn
24 na oras na Panahon

(%)
Grupo ng Paggamot

(araw-araw)N
312 DEXILANT 30 mg 54.9a

310 Placebo 18.5
aMahalaga sa istatistika kumpara sa placebo

Mas mataas na porsyento ng mga pasyente sa DEXILANT 30 mg ang walang heartburn na 24 na oras kumpara sa placebo kasing aga ng unang tatlong araw ng paggamot at 
ito ay napanatili sa buong panahon ng paggamot (porsiyento ng mga pasyente sa Araw 3: DEXILANT 38% kumpara sa placebo 15%; sa Araw 28: DEXILANT 63% kumpara sa 
placebo 40%).
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16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING
Ang DEXILANT delayed-release na mga kapsula, 30 mg, ay malabo, asul at kulay abo na may TAP at "30" na naka-print sa kapsula at ibinibigay bilang:

Numero ng NDC
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

Sukat
Unit dose package na 100 
Bote ng 30
Bote ng 90
Bote ng 1000

Ang DEXILANT delayed-release na mga kapsula, 60 mg, ay malabo, asul na may TAP at "60" na naka-print sa kapsula at ibinibigay bilang:

Numero ng NDC
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

Sukat
Unit dose package na 100 
Bote ng 30
Bote ng 90
Bote ng 1000

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga excursion sa 15-30°C (59-86°F) [tingnan ang USP Controlled Room Temperature].
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17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Tingnan ang Gabay sa Gamot na Inaprubahan ng FDA

Upang matiyak ang ligtas at epektibong paggamit ng DEXILANT, ang impormasyon at mga tagubiling ito na ibinigay sa Gabay sa Gamot na inaprubahan ng FDA ay 
dapat talakayin sa pasyente.

Ipaalam sa pasyente na panoorin ang mga senyales ng isang reaksiyong alerdyi dahil maaaring malubha ang mga ito at maaaring mangailangan na ihinto ang DEXILANT.

Payuhan ang mga pasyente na agad na mag-ulat at humingi ng pangangalaga para sa pagtatae na hindi bumuti. Maaaring ito ay tanda ngClostridium difficilekaugnay na pagtatae [tingnan 
ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Payuhan ang pasyente na agad na mag-ulat at humingi ng pangangalaga para sa anumang mga sintomas ng cardiovascular o neurological kabilang ang palpitations, pagkahilo, seizure, at 
tetany dahil maaaring ito ay mga senyales ng hypomagnesemia[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)].

Payuhan ang pasyente na sabihin sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung umiinom sila ng atazanavir, tacrolimus, warfarin at mga gamot na apektado ng mga pagbabago sa gastric pH[tingnan ang Mga Pakikipag-

ugnayan sa Droga (7)].

Payuhan ang pasyente na sundin ang mga tagubilin sa dosing sa Gabay sa Paggamot at ipaalam sa pasyente na:
• Available ang DEXILANT bilang isang delayed-release capsule.
• Maaaring inumin ang DEXILANT nang walang pagsasaalang-alang sa pagkain.

• Ang DEXILANT ay dapat lunukin ng buo.
• Bilang kahalili, ang mga kapsula ng DEXILANT ay maaaring ibigay bilang mga sumusunod:

− Buksan ang kapsula;

− Budburan ang mga buo na butil sa isang kutsara ng sarsa ng mansanas;
− Lunukin agad. Ang mga butil ay hindi dapat ngumunguya.
− Huwag mag-imbak para magamit sa ibang pagkakataon.
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GABAY SA GAMOT
DEXILANT (decks-ĭ-launt)

(dexlansoprazole)
mga delayed-release na mga kapsula

Basahin itong Gabay sa Gamot bago ka magsimulang uminom ng DEXILANT at sa tuwing kukuha ka ng refill. Maaaring may bagong 
impormasyon. Ang impormasyong ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong kondisyong medikal o 
iyong paggamot.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa DEXILANT?

Maaaring makatulong ang DEXILANT sa iyong mga sintomas na nauugnay sa acid, ngunit maaari ka pa ring magkaroon ng malubhang problema sa tiyan. 

Makipag-usap sa iyong doktor.

Ang DEXILANT ay maaaring magdulot ng malubhang epekto, kabilang ang:

• Pagtatae. Maaaring dagdagan ng DEXILANT ang iyong panganib na magkaroon ng matinding pagtatae. Ang pagtatae na ito ay 
maaaring sanhi ng impeksiyon (Clostridium difficile) sa iyong bituka.

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang matubig na dumi, pananakit ng tiyan, at lagnat na hindi nawawala.

• Mga bali ng buto. Ang mga taong umiinom ng maramihang pang-araw-araw na dosis ng mga proton pump inhibitor na gamot sa mahabang panahon 

(isang taon o mas matagal pa) ay maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib ng mga bali ng balakang, pulso o gulugod. Dapat kang uminom ng 

DEXILANT nang eksakto tulad ng inireseta, sa pinakamababang dosis na posible para sa iyong paggamot at para sa pinakamaikling oras na 

kinakailangan. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong panganib na mabali ang buto kung umiinom ka ng DEXILANT.

Ang DEXILANT ay maaaring magkaroon ng iba pang malubhang epekto. Tingnan mo“Ano ang mga posibleng side effect ng DEXILANT?” 

Ano ang DEXILANT?

Ang DEXILANT ay isang de-resetang gamot na tinatawag na proton pump inhibitor (PPI). Binabawasan ng DEXILANT ang dami ng 
acid sa iyong tiyan.

Ang DEXILANT ay ginagamit sa mga matatanda:

• hanggang 8 linggo upang pagalingin ang pinsalang nauugnay sa acid sa lining ng esophagus (tinatawag na erosive esophagitis o EE).

• hanggang 6 na buwan upang ipagpatuloy ang paggaling ng erosive esophagitis at pag-alis ng heartburn.
• para sa 4 na linggo upang gamutin ang heartburn na may kaugnayan sa gastroesophageal reflux disease (GERD).

Ang GERD ay nangyayari kapag ang acid mula sa iyong tiyan ay pumasok sa tubo (esophagus) na nag-uugnay sa iyong bibig sa iyong tiyan. Ito ay 
maaaring magdulot ng nasusunog na pakiramdam sa iyong dibdib o lalamunan, maasim na lasa o dumighay.

Hindi alam kung ligtas at epektibo ang DEXILANT sa mga batang wala pang 18 taong gulang.

Sino ang hindi dapat uminom ng DEXILANT?

Huwag uminom ng DEXILANT kung ikaw ay allergic sa dexlansoprazole o alinman sa iba pang sangkap sa DEXILANT. Tingnan ang dulo 
nitong Gabay sa Gamot para sa kumpletong listahan ng mga sangkap sa DEXILANT.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking doktor bago kumuha ng DEXILANT?

Bago ka uminom ng DEXILANT, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay:

• sinabihan na mayroon kang mababang antas ng magnesiyo sa iyong dugo
• may mga problema sa atay

• may iba pang kondisyong medikal
• ay buntis o planong magbuntis. Hindi alam kung ang DEXILANT ay makakasama sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol.
• ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Hindi alam kung ang DEXILANT ay pumapasok sa iyong gatas ng suso.
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Ikaw at ang iyong doktor ay dapat magpasya kung kukuha ka ng DEXILANT o magpapasuso. Hindi mo dapat gawin pareho. Makipag-usap sa iyong 

doktor tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol kung umiinom ka ng DEXILANT.

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kabilang ang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at mga herbal na 

suplemento. Maaaring makaapekto ang DEXILANT kung paano gumagana ang ibang mga gamot, at maaaring makaapekto ang ibang mga gamot kung paano 

gumagana ang DEXILANT.

Lalo na sabihin sa iyong doktor kung kukuha ka ng:

• isang antibiotic na naglalaman ng ampicillin
• atazanavir (Reyataz)
• digoxin (Lanoxin)
• isang produkto na naglalaman ng bakal

• ketoconazole (Nizoral)
• warfarin (Coumadin, Jantoven)
• tacrolimus (Programa)
• methotrexate

Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang listahan ng mga gamot na ito, kung hindi ka sigurado.

Alamin ang mga gamot na iniinom mo. Panatilihin ang isang listahan ng mga ito upang ipakita sa iyong doktor at parmasyutiko kapag kumuha ka ng bagong 

gamot.

Paano ako kukuha ng DEXILANT?

• Uminom ng DEXILANT nang eksakto tulad ng inireseta ng iyong doktor.
• Huwag baguhin ang iyong dosis o ihinto ang pag-inom ng DEXILANT nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor.

• Maaari kang uminom ng DEXILANT nang may pagkain o walang pagkain.

• Lunukin ng buo ang mga kapsula ng DEXILANT.

• Kung nahihirapan kang lunukin nang buo ang mga kapsula ng DEXILANT, maaari mong buksan ang mga kapsula at iwiwisik ang mga 
nilalaman sa isang kutsarang sarsa ng mansanas. Siguraduhing lunukin kaagad ang pinaghalong sarsa ng mansanas. Huwag nguyain ang 
timpla. Huwag iimbak ang pinaghalong para magamit sa ibang pagkakataon.

• Kung masyado kang umiinom ng DEXILANT, tawagan kaagad ang iyong doktor o pumunta sa pinakamalapit na ospital o emergency room.

Ano ang mga posibleng side effect ng DEXILANT?

Ang DEXILANT ay maaaring magdulot ng malubhang epekto, kabilang ang:

• Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa DEXILANT?"

• Mababang antas ng magnesiyo sa iyong katawan. Ang problemang ito ay maaaring maging seryoso. Maaaring mangyari ang mababang magnesium sa ilang 

tao na umiinom ng gamot na inhibitor ng proton pump nang hindi bababa sa 3 buwan. Kung ang mababang antas ng magnesiyo ay nangyayari, kadalasan ito ay 

pagkatapos ng isang taon ng paggamot. Maaari kang magkaroon o hindi magkaroon ng mga sintomas ng mababang magnesium.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito: o

o
o
o
o
o
o
o
o

mga seizure

pagkahilo
abnormal o mabilis na heartbeat 
jitteriness
jerking movements o nanginginig (tremors) 
panghihina ng kalamnan
pulikat ng mga kamay at paa 
pulikat o pananakit ng kalamnan 
pulikat ng voice box
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Maaaring suriin ng iyong doktor ang antas ng magnesium sa iyong katawan bago ka magsimulang uminom ng DEXILANT, o sa 
panahon ng paggamot, kung iinom ka ng DEXILANT sa mahabang panahon.

Ang pinakakaraniwang epekto ng DEXILANT ay kinabibilangan ng:

• pagtatae
• sakit sa tyan
• pagduduwal

• karaniwang sipon

• pagsusuka

• gas

Iba pang mga side effect

• Malubhang reaksiyong alerhiya.Sabihin sa iyong doktor kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng DEXILANT:

• pantal

• pamamaga ng mukha

• paninikip ng lalamunan

• hirap huminga
Maaaring ihinto ng iyong doktor ang DEXILANT kung mangyari ang mga sintomas na ito.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang side effect na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala.

Ito ay hindi lahat ng posibleng epekto ng DEXILANT. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko. Tawagan ang iyong 

doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.

Paano ako mag-iimbak ng DEXILANT?
• Mag-imbak ng DEXILANT sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 68°F hanggang 77°F (20°C hanggang 25°C).

Panatilihin ang DEXILANT at lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata. 

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa DEXILANT

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang Gabay sa Paggamot. Huwag gumamit ng DEXILANT para 
sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag magbigay ng DEXILANT sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na 
mayroon ka. Maaari itong makapinsala sa kanila.

Ang Gabay sa Gamot na ito ay nagbubuod ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa DEXILANT. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, makipag-

usap sa iyong doktor. Maaari kang magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa impormasyon tungkol sa DEXILANT na isinulat para sa mga propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.DEXILANT.com o tumawag sa 1-877-825-3327.

Ano ang mga sangkap sa DEXILANT?

Aktibong sangkap: dexlansoprazole.

Mga hindi aktibong sangkap: sugar spheres, magnesium carbonate, sucrose, low-substituted hydroxypropyl cellulose, 
titanium dioxide, hydroxypropyl cellulose, hypromellose 2910, talc, methacrylic acid copolymers, polyethylene glycol 8000, 
triethyl citrate, polysorbate dioxide, at colloidal 80. Ang capsule shell ay gawa sa hypromellose, carrageenan at potassium 
chloride. Batay sa kulay ng capsule shell, ang asul ay naglalaman ng FD&C Blue No. 2 aluminum lake; ang kulay abo ay 
naglalaman ng itim na ferric oxide; at parehong naglalaman ng titanium dioxide.

Ang Gabay sa Gamot na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration.
Ibinahagi ni
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.

Reference ID: 3193076
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